sport
Judo Sensei zdobywa medale

Bryd¿ sportowy

Najlepszy zawodnik bryd¿a
sportowego p³ockiego okrêgu
Grzegorz Narkiewicz wyst¹pi³
w sk³adzie dru¿yny polsko-rosyjskiej, która wygra³a jeden z turniejów zimowych mistrzostw USA
w Providence.
Obok mieszkañca Bielska Grzegorza Narkiewicza mistrzami USA zostali: Krzysztof Buras, kapitan zespo³u
Andrew Gromov, Micha³ Nowosadzki, Jacek Kalita i Aleksander Dubinin.
***
Narkiewicz podbija œwiat, a jego
m³odsi koledzy, równie¿ z Bielska,
œwietnie siê spisuj¹ na imprezach krajowych. W 2-dniowych, dru¿ynowych zawodach rozgrywanych
w czterech kategoriach wiekowych
w Warszawie startowali w swoich zespo³ach Rafa³ i Micha³ Maszendowie.
M³odszy Micha³ i jego bryd¿owy
partner Kacper Kopka, aktualni mistrzowie œwiata juniorów, startuj¹cy
w najm³odszej kategorii wiekowej
U-15, byli bezapelacyjnie najlepsi.
W turnieju g³ównym, w którym gra-

Archiwum

Bielszczanin z Rosjanami
zawojowali USA

Micha³ wraz z partnerem walczy o zwyciêstwo
³o 26 par, rywalizowali z zawodnikami nawet dwukrotnie od nich starszymi i zajêli II miejsce.
Starszy z braci, Rafa³, tym razem musia³ siê zadowoliæ miej-

Najlepsi na matach
Zawodnicy UKS Judo Sensei
P³ock znakomicie spisuj¹ siê
w krajowych zawodach.
W VIII turnieju m³odzików i dzieci, o puchar wójta gminy Sochaczew,
wystartowa³a czwórka p³ockich judoków, z których troje wywalczy³o medale. Kacper Wierciñski stoczy³ 4
walki, zaliczy³ 2 wygrane i 2 przegrane, co ostatecznie da³o mu III miejsce.
Srebrny medal zaœ sta³ siê udzia³em
Krystiana Gostomskiego.
Na najwy¿szym stopniu podium
stan¹³ Kuba Przybylski, który wystartowa³ w kategorii wagowej 73
kg. Popularny „Buhaj” nie da³ szans
rywalom i wygra³ wszystkie swoje
pojedynki.
Adam Kulczakiewicz, startuj¹cy
w kategorii 46 kg, jako jedyny nie
zaj¹³ miejsca punktowanego. Opiekunami i trenerami p³occzan na zawodach byli: Dorota Smorzewska
i Cezary ¯abka.
***
W Gdyni rozegrany zosta³ Puchar
Polski Baltic Judo Cup. Podopieczny trenera £ukasza Smorzewskiego,

Mateusz Bugaj, w gronie 17-letnich
juniorów, w kategorii 66 kg, wywalczy³ br¹zowy medal. Zawodnik wygra³ cztery walki, przegra³ tylko jedn¹, tê o wejœcie do fina³u. By³o to jego kolejne w tym sezonie miejsce na
podium Pucharu Polski.
***
Klubowi zawodnicy wystartowali w otwartych akademickich
mistrzostwach £odzi seniorów.
W najliczniej obsadzonej kategorii
wagowej 73 kg, do której zg³osi³o
siê 16 zawodników, o medale rywalizowali: Hubert Milczarski
(rocznik 1995) i Dawid Wachowicz (1997). Hubert po wygranych
trzech walkach uleg³ dopiero starszemu zawodnikowi Damianowi
Popielowi z £odzi i stan¹³ na œrednim stopniu podium. Dawid Wachowicz wygrywaj¹c trzy z czterech walk, zdoby³ br¹zowy medal.
Na najwy¿szym stopniu podium
stan¹³ £ukasz Smorzewski, który
pokona³ wszystkich rywali w kateJol.
gorii 66 kg.

scem tu¿ za podium. Dru¿yna zagra³a w sk³adzie: Rafa³ Maszenda,
Justyna Duszyñska, Karolina Walêdzik i Dominik Jastrzêbski i zaJol.
jê³a IV miejsce.

Akademickie mistrzostwa £odzi seniorów i juniorów
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Leszek Jarosiñski, Kinga Jarosiñska, Natalia Berkowska, Rados³aw
Suliñski i Hubert Kostewicz
Sukcesem zakoñczy³ siê wyjazd
zawodników UKS Judo Kano
P³ock na akademickie mistrzostwa £odzi seniorów i juniorów
w judo i na miêdzynarodowy turniej m³odzików w Sochaczewie.
Medalowe ¿niwa rozpoczê³a wœród
seniorek Natalia Berkowska, startuj¹ca w kategorii 57 kg. Pierwsz¹ przeciwniczkê pokona³a po oko³o 10 sekundach walki, w której po piêknym
seoi-otoshi (wysoki rzut przez plecy)
zakoñczy³a pojedynek. Druga, widz¹c
co Natalia potrafi, stara³a siê wygraæ
walkê, atakuj¹c. To wystarczy³o, by
p³occzanka wykona³a kontrê na o-soto-garii (mocny rzut przez nogê), i po
pierwszym uchwycie nastêpny ippon
by³ na koncie Natalii. Ta walka te¿
trwa³a 10 sekund. Szczêœcia zabrak³o
dopiero w finale. Zawodniczka z Politechniki £ódzkiej zakrêci³a siê
w miejscu, ci¹gn¹c za sob¹ Nataliê.
Obie wyl¹dowa³y w parterze, ale
znajduj¹ca siê na górze ³odzianka b³yskawicznie za³o¿y³a trzymanie.
Z uœcisku nie uda³o siê wyrwaæ p³occzance i Natalia Berkowska, najm³odsza wœród zawodniczek, przywioz³a
z zawodów srebro.
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Po Natalii na matê wysz³a Kinga
Jarosiñska, startuj¹ca w wadze 63
kg. Na proœbê organizatorów dolosowano do jej wagi ciê¿sz¹ zawodniczkê i kategoria sta³a siê 63 kg,
a p³occzance na drodze do z³ota sta³y trzy rywalki. Pierwsz¹ walkê Kinga zakoñczy³a szybko. Do wy¿szej
i ciê¿szej przeciwniczki podesz³a
mocno skoncentrowana. Po pierwszym uchwycie wykona³a sode-tsuri-komi-ashi, czyli rzut na skrzy¿owanych rêkach i zdoby³a 7 pkt.
Chcia³a dokoñczyæ rywalizacjê
w parterze, lecz ³odzianka wykrêci³a
siê poza pole walki. Nastêpny atak
by³ ju¿ stuprocentowy. Wysokie o-soto-gari (rzut przez nogê p³occzanki) powali³o przeciwniczkê na plecy
i zakoñczy³o walkê. Nastêpny pojedynek trwa³ tylko minutê, ³odzianka
polecia³a przez plecy aktualnej mistrzyni polski judo masters i Kinga
zdoby³a 7 pkt. Po wznowieniu wykona³a jeszcze jedno mocne ippon-seoi-nage i zakoñczy³a pojedynek.
P³occzanka mia³a na koncie dwie
wygrane, pozosta³a jej tylko walka
o z³oto. W finale Jarosiñska spotka³a
siê z zawodniczk¹ z £ódzi Ig¹ Bro-

chock¹, wychowank¹ MMKS Jutrzenka P³ock. Pierwszym trenerem
obu judoczek by³ Wojciech Pudlik.
Od pocz¹tku walki widaæ by³o determinacjê, zaciête ataki Brochockiej
nie przynosi³y jednak efektu. Dopiero w koñcówce du¿o ciê¿sza ³odzianka, wykonuj¹c rzut no¿ny, zdoby³a przewagê i wygra³a, a Kinga Jarosiñska musia³a zadowoliæ siê
srebrnym kr¹¿kiem w kategorii seniorek.
O medal walczy³ tak¿e Leszek Jarosiñski. Rozpocz¹³ od pojedynku
z rywalem Olimpijczyka W³oc³awek, bardzo zaciêtego, ale remisowego. Pomimo przewagi si³y i m³odego wieku przeciwnik nie by³
w stanie zagroziæ bardzo doœwiadczonemu p³occzaninowi. Jarosiñski
konsekwentnie blokowa³ ataki i kontrowa³, a tylko ma³y przestój (kara
shido) zadecydowa³, ¿e walkê wygra³ przeciwnik. By marzyæ o medalu, drug¹ walkê trzeba by³o wygraæ.
Jarosiñski rozegra³ j¹ w 40 sekund.
Przeprowadzi³ szybki atak na tai-otoshi, po którym przeciwnik wyl¹dowa³ na plecach, a sêdzia nie mia³
w¹tpliwoœci, komu przyznaæ zwyciêstwo. I kiedy wydawa³o siê, ¿e
p³occzanin ma w kieszeni srebrny
medal, niespodziewanie przegra³
z trzecim rywalem i zdoby³ br¹zowy
kr¹¿ek.
Do ogólnej puli w wadze 60 kg
srebro dorzuci³ Rados³aw Suliñski,
najm³odszy zawodnik mistrzostw.
Wœród startuj¹cych by³ jeszcze Hubert Kostewicz, który wróci³ do startów po d³ugiej przerwie. Jednak nie
uda³o mu siê przebiæ w wadze 73 kg,
gdzie do medalu pretendowa³o 16
zawodników, i odpad³ z turnieju.
***
M³odsi zawodnicy Judo Kano
startowali w Sochaczewie, gdzie
troje z nich wywalczy³o br¹zowe
medale: Emil Kozakiewicz w wadze 50 kg, Krzysztof Lichocki
w wadze 55 kg i Micha³ PiórkowJol.
ski w wadze 81 kg.
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UKS Judo Kano na podium
Uczestnicy zawodów w Sochaczewie

Zapraszamy na trybuny
Piłka ręczna

Koszykówka

Superliga, 13 grudnia:
Orlen Wis³a – Œl¹sk Wroc³aw.
To ostatnie spotkanie w tym roku, po którym w niedzielê kilku
pi³karzy Orlen Wis³y wyst¹pi
w meczu charytatywnym zorganizowanym na rzecz drugiego trenera Vive Tauron Kielce Tomka
Strz¹ba³y. W reprezentacji Polski
wyst¹pi¹ wtedy powo³ani przez
Michaela Bieglera: Marcin Wichary, Adam Wiœniewski, Kamil
Syprzak, Mariusz Jurkiewicz
i Micha³ Daszek, zaœ w dru¿ynie
Reszty Œwiata, prowadzonej
przez Manolo Cadenasa i Talanta
Dujszebajewa, zagraj¹: Rodrigo
Corrales, Valentin Ghionea, Ivan
Nikceviæ, Nemanja Zelenoviæ,
Dan Emil Racotea, Tiago Rocha
i Alexander Tioumentsev.
Kadrowiczów czeka równie¿
start w Christmas Cup, który od
28 do 30 grudnia bêdzie rozgrywany w Katowicach, a po krótkiej
przerwie – wylot do Kataru na mistrzostwa œwiata. Spotkania ligowe powróc¹ na polskie parkiety 7
lutego 2015 roku, Orlen Wis³a rozegra pierwszy mecz z Azotami
w Pu³awach.
I liga kobiet, 13 grudnia:
MKS AZS UMCS Lublin – Jutrzenka P³ock, AZS AWF Warszawa – SMS ZPRP P³ock.

10 grudnia, godz. 8.00–15.00,
SP nr 21, minikoszykówka ch³opców szkó³ podstawowych;
11 grudnia, godz. 8.00–15.00,
Gimnazjum nr 8, eliminacje koszykówki dziewcz¹t szkó³ gimnazjalnych;
14 grudnia, godz. 9.00–17.00,
hala sportowa Borowiczki, turniej
Zetgite Basket Liga;
16 grudnia, godz. 13.00–17.00,
Gimnazjum nr 10, fina³ koszykówki dziewcz¹t szkó³ gimnazjalnych.

Unihokej
10 grudnia, godz. 12.00–17.00,
pó³fina³ unihokeja ch³opców
szkó³ podstawowych, grupa A i B;
12 grudnia, godz. 8.30–17.00,
fina³ unihokeja ch³opców.

Piłka siatkowa
11 grudnia, godz. 9.00–17.00,
eliminacje pi³ki siatkowej
dziewcz¹t szkó³ ponadgimnazjalnych;
15 grudnia, godz. 9.00–17.00,
eliminacje pi³ki siatkowej ch³opców szkó³ ponadgimnazjalnych,
grupa A i B;
16 grudnia, godz. 9.00–17.00,
eliminacje pi³ki siatkowej dziewcz¹t szkó³ ponadgimnazjalnych,
Jol.
grupa A i B.
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